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พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

  

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เปนสวนหนึ่งของภารกิจงานท่ีสําคัญดานการบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีมุงเปนศูนยกลางการใหบริการวิชาการ

ดานพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือบรรลุเปาหมายสูการเปน “มหาวิทยาลัย

พระพุทธศาสนาระดับโลก” ตามวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว และมีการดําเนินงานโครงการฯ ท่ีเนนการ

มีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาลโดยกระจายภาระงานพรอมท้ังงบประมาณสูหนวยจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยในระดับวิทยาเขต วิทยาลัย และหนวยวิทยบริการ     

การจัดทําคูมือปฏิบัติงานศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นับวาเปน

เร่ืองนายินดี เหมาะสมอยางย่ิง ท่ีหนวยงานจะใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานใหบรรลุ

ยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีวางเอาไว รวมท้ังเปนตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพวาการบริหาร

โครงการฯ จะสงผลใหเด็กและเยาวชนมีความรูดานพระพุทธศาสนาคูคุณธรรมอยางแทจริง 

ขออนุโมทนาในวิริยะอุตสาหะของคณะทํางานทุกทาน ท่ีไดเพียรพยายามอยางเต็ม

ความสามารถ อาศัยกําลังกาย กําลังสติปญญา กล่ันกรอง วิเคราะห จัดทําคูมือปฏิบัติงานนี้ จน

สําเร็จเปนคูมืออํานวยความสะดวกในการบริหารของผูบริหารและปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค ใหมีประสิทธิภาพ และมีความเปนเอกภาพ  

ขออํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และอํานาจกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติท้ังปวง จงปกปอง

คุมครองใหทุกทานปราศจากทุกข โศก โรคภัย อุปทวันตรายท้ังปวง เจริญดวยจตุรพิธพรชัย คือ 

อายุ วรรณะ สุขะ พละ พร่ังพรอมไปดวยปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ปรารถนาส่ิงใดท่ี

ชอบประกอบดวยธรรม ขอความปรารถนาท้ังปวงนั้นจงพลันสําเร็จ ทุกทานทุกคน ตลอดกาลเปน 



พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. 

รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

  

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เปนสวนหนึ่งของภารกิจงานท่ีสําคัญดานการบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีมุงเปนศูนยกลางการใหบริการวิชาการ

ดานพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือบรรลุเปาหมายสูการเปน “มหาวิทยาลัย

พระพุทธศาสนาระดับโลก” ตามวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว และมีการดําเนินงานโครงการฯ ท่ีเนนการ

มีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาลโดยกระจายภาระงานพรอมท้ังงบประมาณสูหนวยจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยในระดับวิทยาเขต วิทยาลัย และหนวยวิทยบริการ     

การจัดทําคูมือปฏิบัติงานศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นับวาเปน

เร่ืองนายินดี เหมาะสมอยางย่ิง ท่ีหนวยงานจะใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานใหบรรลุ

ยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีวางเอาไว รวมท้ังเปนตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพวาการบริหาร

โครงการฯ จะสงผลใหเด็กและเยาวชนมีความรูดานพระพุทธศาสนาคูคุณธรรมอยางแทจริง 

ขออนุโมทนาในวิริยะอุตสาหะของคณะทํางานทุกทาน ท่ีไดเพียรพยายามอยางเต็ม

ความสามารถ อาศัยกําลังกาย กําลังสติปญญา กล่ันกรอง วิเคราะห จัดทําคูมือปฏิบัติงานนี้ จน

สําเร็จเปนคูมืออํานวยความสะดวกในการบริหารของผูบริหารและปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค ใหมีประสิทธิภาพ และมีความเปนเอกภาพ  

ขออํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และอํานาจกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติท้ังปวง จงปกปอง

คุมครองใหทุกทานปราศจากทุกข โศก โรคภัย อุปทวันตรายท้ังปวง เจริญดวยจตุรพิธพรชัย คือ 

อายุ วรรณะ สุขะ พละ พร่ังพรอมไปดวยปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ปรารถนาส่ิงใดท่ี

ชอบประกอบดวยธรรม ขอความปรารถนาท้ังปวงนั้นจงพลันสําเร็จ ทุกทานทุกคน ตลอดกาล 

เปนนิตย เทอญ 

 



พระศรีธรรมภาณี, .ดร. 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  

รักษาการผูอํานวยการสํานักงานพระสอนศีลธรรม  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เปนโครงการท่ีมุงพัฒนาคุณธรรม ศีลธรรมของเด็ก 

และเยาวชนในสถานศึกษาใหมีความเปนคน "เกง ดี มีคุณภาพ” ตามนโยบายการจัดการศึกษา

ของชาติ ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม รับผิดชอบดําเนินการโดย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพ้ืนท่ีครอบคลุม ๑๘ ภาคคณะสงฆ ๗๗ จังหวัดท่ัว

ประเทศ มีพระสอนศีลธรรมจํานวน ๑๘,๐๐๐ รูป เขาไปปฏิบัติหนาท่ีจัดการเรียนการสอนสาระ

วิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใน

สถานศึกษาจํานวนกวา ๑๒,๐๐๐ แหง ท่ัวประเทศ เพ่ือปลูกเมล็ดพันธุแหงความดีใหเจริญงอก

งามเติบโตในจิตใจของเด็กนักเรียน   

การดําเนินงานโครงการฯ มีสํานักงานพระสอนศีลธรรม กับหนวยจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยในระดับวิทยาเขต ๑๐ แหง วิทยาลัย ๑๘ แหง และเปนหนวยวิทยบริการ ๑ แหง 

รวมท้ังส้ิน ๒๙ แหง รวมกันรับผิดชอบดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งการขับเคล่ือนโครงการฯ จะเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวดวย

การใชคูมือปฏิบัติงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เปนเคร่ืองอํานวยสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน เปนระบบ มีความถูกตอง ลดความซ้ําซอนในการทํางาน คูมือฯ เลมนี้ จะชวยให

ผูปฏิบัติงานและผูท่ีเกี่ยวของสามารถดําเนินงานลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลบุญราศีท้ังหลายท่ีคณะทํางานทุกทานไดตั้งใจ

ทํางานเพ่ือสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา จงอํานวยพรใหทุกทานเจริญดวยจตุรพิธพรชัย 

ปรารถนาส่ิงใดก็ขอใหสมความปรารถนา เจริญรุงเรืองในรมธรรมแหงองคสมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจาตลอดกาลเปนนิตยเทอญ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร “คูมือปฏิบัติงาน ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวน

ภูมิภาค” เลมนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือสรางความรู ความเขาใจขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ี

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสวนภูมิภาคโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาระสําคัญของโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบศูนยอํานวยการโครงการฯ 

กระบวนการปฏิบัติงาน และวิธีรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคูมือตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

โครงการฯ  

 คณะผูจัดทํา หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือปฏิบัติงานเลมนี้ จะชวยใหผูบริหาร เจาหนาท่ี วิทยา

เขต วิทยาลัย หนวยวิทยบริการท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ ดําเนินการโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค รู  และเขาใจ สามารถบริหารและปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป  

 

 

คณะผูจัดทํา 

ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน : ความเปนมาและความสําคัญ   

 ป ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไดดําเนินงานโครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยหวังจะสรางคุณประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ จากหลักธรรมคํา

สอนทางพระพุทธศาสนาผานกระบวนการเรียนรูโดยพระสอนศีลธรรม เพ่ือพัฒนาคุณธรรม 

ศีลธรรมแกนักเรียนในสถานศึกษา ท้ังประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา      

 ป ๒๕๕๑ เมื่อจํานวนพระสอนศีลธรรมมีมากถึง ๒๐,๐๐๐ รูป คณะรัฐมนตรี จึงมีมติให

โอนยายภาระงานและงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเ รียนไปตั้ ง ไว ท่ี 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับมาดําเนินการให

สอดคลองกับพันธกิจดาน “การบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมและชุมชน”  

 ป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบใหสวนธรรมนิเทศ 

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

ภายใตการกํากับ ควบคุม ติดตามประเมินผลของคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน ๒ ชุด ประกอบดวย ๑) คณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน ๒) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  

 ป ๒๕๕๗ – ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดปรับปรุงโครงสราง

การบริหารและสวนงานของมหาวิทยาลัย จึงประกาศตั้ง “สํานักงานพระสอนศีลธรรม” สังกัด

สํานักงานอธิการบดีขึ้น ใหรับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยตรง  

 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนี้เปนโครงการท่ีภาครัฐเห็นความสําคัญใหการ

สนับสนุนมาอยางตอเนื่อง เปนสวนสําคัญในการขับเคล่ือนนโยบายภาครัฐดานการเสริมสราง

ศักยภาพทุนมนุษยใหเปนคน “เกง ดี มีคุณภาพ” เปนมนุษยท่ีสมบูรณตามเจตนารมณแหงการ

พัฒนาคนในชาติใหมีคุณธรรมท่ีพึงประสงคตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ๔ ประการ 

บทที่ ๑ บทนํา 

๑.๑ สาระสําคัญเกี่ยวกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 



 

๒ 

“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” นอกจากนี้ ยังชวยสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาดานการเผย

แผ และการศึกษาสงเคราะหอีกดวย จึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาทุนมนุษยอยางเปนองครวม    

  

 เพื่อรวบรวมขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานท่ีเปนระบบมาตรฐานเดียวกัน  

 

 ๑. ผูอํานวยการศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทราบรายละเอียด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถบริหาร กํากับ ติดตาม ใหการดําเนินงานของโครงการฯ 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 ๒. ระบบงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานสามารถเรียนรูและถายทอดองคความรูนั้นไดอยางเปนระบบและสามารถปฏิบัติงาน

ทดแทนกันได 

 ๓. เจาหนาท่ีศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนใชเปนคูมือในการ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเพื่อปองกันหรือลดขอผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

 ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน หมายถึง หนวยจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต วิทยาลัย หองเรียน หรือหนวยวิทย

บริการ ท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  

ผูอํานวยการศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน หมายถึง รอง

อธิการบดีวิทยาเขต ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ ผูอํานวยการหองเรียนหรือหนวยวิทยบริการ    

เจาหนาที่ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน หมายถึง บุคลากรหรือ

ลูกจางท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ใหรับผิดชอบงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  

พระสอนศีลธรรม หมายถึง พระภิกษุ ท่ีผานการคัดเลือกตามระบบกลไกของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และไดรับการบรรจุแตงตั้งใหเปนพระสอนศีลธรรม  

๑.๔ นิยามศัพทท่ีใช 

๑.๒ วัตถุประสงค 

๑.๓ ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 



 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางองคกร 

 

โครงสรางการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๒ บทบาทหนาที่ 
ความรับผิดชอบ 

 โครงสรางองคกร และการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 



 

๔ 

สํานักงานพระสอนศีลธรรม : สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ตั้งอยูชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปยมหาราช มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขท่ี ๗๙ หมู ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรท่ี ๕๕ ตําบลลําไทร อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย ๑๓๑๗๐ โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๘๔ 

จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง การแบงสวนงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ใหมีอํานาจหนาท่ี

และความรับผิดชอบงานสรรหาพระสอนศีลธรรม สงเสริมพัฒนาสมรรถนะของพระสอน

ศีลธรรม งานติดตามประเมินผล งานบริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย มี ๓ กลุมงาน คือ  

๑. กลุมงานบริหาร 

๒. กลุมงานแผนงานและประเมินผล 

๓. กลุมงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

กลุมงานบริหาร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ การติดตามการใชจาย

งบประมาณและเบิกจายคาตอบแทน งานบัญชี งานธุรการ งานประชุมคณะกรรมการ งานสาร

บรรณ งานพัสดุงานประสานงาน งานประชาสัมพันธ รวมท้ังจัดทําระบบสารสนเทศ ดูแลเว็บไซต

โครงการ จัดทําสถิติฐานขอมูลพระสอนศีลธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

กลุมงานแผนงานและประเมินผล ปฏิบัติงานจัดทําแผนงานโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนและติดตาม ประเมินผล ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพ

การศึกษา งานวิเคราะหแผนงานและโครงการ งานประสานงานกับศูนยอํานวยการสวนภูมิภาค

ทุกหนวย งานจัดทําระบบสารสนเทศดานการประเมินผลติดตาม และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม ปฏิบัติงานจัดทําแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรมใหเปนไป

ตามเปาหมาย รวมท้ังติดตามประเมินผล ศึกษาวิเคราะหวิจัยเพ่ือพัฒนาพระสอนศีลธรรม งาน

พัฒนาหลักสูตรอบรมพระสอนศีลธรรม งานจัดอบรมพระสอนศีลธรรม งานนิเทศติดตาม

ประเมินผลการสอนของพระสอนศีลธรรมติดตอประสานงานกับศูนยอํานวยการสวนภูมิภาคทุก

หนวย งานดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม งานกิจกรรมพิเศษ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย  

 



 

๕ 

ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค : เพื่อใหการดําเนิน

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคและ

นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ มีมติใหกระจายภาระงาน

ประกอบดวย การสรรหาพระสอนศีลธรรม การบริหารงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และ

ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามนโยบายของสวนกลาง ใหหนวยจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับ

ภูมิภาค ชวยรับไปดําเนินการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน ปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๔) มีจํานวนท้ังส้ิน 

๒๙ ศูนยฯ แบงเปน ๑๐ วิทยาเขต ๒๑ วิทยาลัย และ ๑ หนวยวิทยบริการ ดังนี้ 

๑๐ วิทยาเขต  ๑๘ วิทยาลัย ๑ หนวยวิทยบริการ 

๑. วิทยาเขตหนองคาย 

๒. วิทยาเขตเชียงใหม 

๓. วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช 

๔. วิทยาเขตขอนแกน 

๕. วิทยาเขตนครราชสีมา 

๖. วิทยาเขตแพร 

๗. วิทยาเขตสุรินทร 

๘. วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๙. วิทยาเขตพะเยา 

๑๐. วิทยาเขตนครสวรรค 

 

๑. วิทยาลัยสงฆเลย 

๒. วิทยาลัยสงฆนครพนม 

๓. วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๔. วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

๕. วิทยาลัยสงฆปตตาน ี

๖. วิทยาลัยสงฆนครนานฯ 

๗. วิทยาลัยสงฆนครลําปาง 

๘. วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 

๙. วิทยาลัยสงฆเชียงราย 

๑๐. วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

๑๑. วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 

๑๒. วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 

๑๓. วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

๑๔. วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 

๑๕. วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 

๑๖. วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี 

๑๗. วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 

๑๘. วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี 

๑๙.วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

๒๐.วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี 

๒๑.วิทยาลัยสงฆพิจิตร 

๑. หนวยวิทยบริการ 

วัดหงษประดิษฐาราม  

จังหวัดสงขลา 

 

 



 

๖ 

การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานเปนพ้ืนฐานหลักท่ีทําใหองคกรสามารถนําไปใชในการ

สรางความชัดเจนและเชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ดังนั้น จึงตองมีการปรับปรุงถูกตอง ทันสมัย ครบทุกตําแหนงงาน เพื่อใหนําไปใชไดอยาง

ถูกตอง ส่ือสาร สรางความรู ความเขาใจ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับเจาหนาท่ีทุกระดับ 

พัฒนาความรู ทักษะ เพ่ือใหเจาหนาท่ีทุกระดับมีสมรรถนะ ความรู ความสามารถตามตําแหนง 

เพื่อใหสามารถสรางผลงานตามตัวชี้วัดท่ีคาดหวัง เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

ประโยชนตอผูบังคับบัญชา 

๑. ทราบลักษณะและขอบเขตงานของผูใตบังคับบัญชา 

๒. สามารถ แนะนําบุคลากรใหมใหรูจักงานและปฏิบัติงานท่ีมีแนวทางชัดเจน 

๓. การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานชัดเจน 

๔. การยาย หรือเล่ือนตําแหนง โปรงใส เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. การศึกษาหรือเปล่ียนแปลงของงานท่ีปฏิบัติ ควบคุมไมใหเกิดงานซ้ําซอน 

๖. การฝกอบรมและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 

ประโยชนตอบุคลากร 

๑. ทราบลักษณะและขอบเขตของงานท่ีตองปฏิบัติ 

๒. มีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

๓. มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน โดยเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานกับคําบรรยายลักษณะงาน 

ประโยชนตอองคกร 

๑. การวิเคราะหโครงสรางขององคกรและการกําหนดระดับตําแหนงอยางถูกตอง 

๒. การวางแผนอัตรากําลัง มีหลักอางอิงและทําไดรวดเร็วย่ิงขึ้น 

๓. การประเมินคางาน และกําหนดโครงสรางคาจาง ไดตามมาตรฐาน 

๔. การยาย หรือเล่ือนตําแหนงงาน มีขอมูลในการพิจารณาชัดเจน 

๕. การหาความจําเปนในการฝกอบรม การวางแผนฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร   

๖. การวิเคราะหกระบวนการทํางาน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

๗. ลดปญหาการทํางานท่ีซ้ําซอนกัน 

๘. เปนเคร่ืองชวยใหผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชาเขาใจในบทบาทตามตําแหนง

หนาท่ีชัดเจน 

โดยกําหนดบทบาทหนาท่ี ของแตละตําแหนงในศูนยอํานวยการโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค ไวดังนี้ 

 



 

๑ 

 

๒.๑  

ผูอํานวยการศูนยอํานวยการ 
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน 

แบบบรรยายลักษณะงาน 

 



 

๗ 

 

 

ขอมูลตําแหนงงาน 

ช่ือตําแหนง (ไทย) : ผูอํานวยการศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  

สวนภูมิภาค 

ช่ือตําแหนง (อังกฤษ) :  

ประเภท/ระดับ :    

สังกัด : วิทยาเขต / วิทยาลัย / หนวยวิทยบริการ    

สายการบังคับบัญชา (Reporting Lines)    

ผูบังคับบัญชาโดยตรง (ตําแหนง)  : ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน  

ผูใตบังคับบัญชาโดยตรง (ตําแหนง)  : เจาหนาท่ีศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน สวนภูมิภาค 

 

สวนที่ ๑ : วัตถปุระสงคของตําแหนง (Job Purpose)  

        บริหารงานในฐานะผูอํานวยการศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

สวนภูมิภาค ควบคุม ดูแล สงเสริมภารกิจของโครงการฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

สวนที่ ๒ : ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)  

๑. วางแผนงาน แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของ

ศูนยอํานวยการฯ เพื่อดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิ ตรงตามแผนแมบทสํานักงาน

พระสอนศีลธรรมและนโยบายของมหาวิทยาลัย  

๒. บริหารงานงบประมาณ กํากับการเบิก จายงบประมาณใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด และ

การรายงานผลการใชจายงบประมาณใหครบถวนและตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

๓. ประสานงานการทํางานรวมกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน เครือขายความรวมมือ 

และบุคคลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปน

๒.๑  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน แบบบรรยายลักษณะงาน 

 



 

๘ 

ประโยชนตอโครงการฯ 

๔. ใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีโครงการฯ 

ประจําศูนยอํานวยการฯ เพ่ือใหเกิดความสามารถ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ

งานท่ีปฏิบัติ 

๕. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม ๆ หรือกลยุทธในการบริหารงาน บริหารทรัพยากร

บุคคล เพ่ือพัฒนาระบบงานเจาหนาท่ีโครงการฯ ประจําศูนยอํานวยการฯ ในการผลิตผลงาน 

การบริการ หรือผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพท่ีดีขึ้น 

 

สวนที่ ๓ : อํานาจดําเนินการ (Financial Responsibilities / Authorization) 

เร่ือง (Item) 

ระดับการอนุมัติ 

อนุมัติไดเอง 

(Own Decision) 

ตองขอคําแนะนํา  

(Consulted by 

Superior) 

นําเสนอ

ผูบังคับบัญชา 

(Superior 

Approval) 

อางถึง : ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณและมาตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

สวนที่ ๔ : การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน (Working Relationship) 

• หนวยงานภายนอก 

หนวยงาน/ตําแหนงงานที่ติดตอ เร่ืองที่ตองติดตอ ความถี่ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย 

บูรณาการงานโครงการพระสอนศีลธรรม ทุกเดือน 

คณะสงฆในจังหวัด งานบริหาร การปกครองคณะสงฆ ทุกเดือน 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กิจการคณะสงฆ “งานศึกษาสงเคราะห” ทุกเดือน 

กระทรวงวัฒนธรรมจังหวัด กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมแหงชาต ิ ทุกเดือน 

เขตพื้นท่ีการศึกษา (สพป./สพม.) ความรวมมือกิจกรรมการสอน  ทุกเดือน 

 

 

 



 

๙ 

• หนวยงานภายใน 

หนวยงาน/ตําแหนงงาน 

ที่ติดตอ 

เร่ืองที่ตองติดตอ ความถี่ 

สํานักงานพระสอนศีลธรรม งบประมาณ การเงิน บัญชี  

การเบิก จายคาตอบแทน   

งานสรรหา คัดเลือกพระสอนศีลธรรม 

งานทะเบียนประวัต ิ

งานพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

ธุรการ สารบรรณ งานรับ - สงเอกสาร 

ทุกเดือน 

 

สวนที่ ๕ : คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specifications) 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป 

สาขาวิชาชีพ สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 

ประกาศนียบัตร /ใบรับรองทาง

วิชาชีพ / ใบอนุญาต 

(Certification / Licensing) 

ประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก/ธรรมศึกษาชั้นเอก 

ประสบการณการทํางาน  

(Professional Experiences) 

เปนบรรพชิต และเปนไปตามขอ ๑๔ , ๔๖ และ ๔๗ 
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

สวนที่ ๖ : ความสามารถประจําตําแหนง (Job Competency) 

• สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ระดับ 

การยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity) ๔ 

การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) ๔ 

ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) ๔ 

การทํางานเปนทีม (Teamwork) ๔ 

การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ (Systematic Job Planning) ๔ 

 

 



 

๑๐ 

• สมรรถนะดานการบริหารจัดการ (Managerial Competency) 

สมรรถนะดานการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ระดับ 

สภาวะผูนํา (Leadership) ๔ 

วิสัยทัศน (Visioning) ๔ 

การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation)  ๔ 

ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปล่ียน  (Change Leadership) ๔ 

การควบคุมตนเอง (Self-Control) ๔ 

การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering 

Others) 

๔ 

•  สมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional Competency) 

สมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional Competency) ระดับ 

การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)  ๔ 

การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) ๔ 

การสรางองคความรู (Creating Shape of Knowledge)  ๔ 

การวางแผนและการบริหารโครงการ (Planning and Administration 

Project)  

๔ 

การเงินและบัญชี (Finance and Accounting)  ๔ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Management and 

Development) 

๔ 

การบริหารทรัพยากร (Resource Management)    ๔ 
 

สวนที่ ๗ : ความรูความสามารถ ทักษะ ที่จําเปนในตําแหนงงาน 

ความรู ความสามารถ ทักษะ ภาคบังคับ 

ขององคกร 

ความรู ความสามารถ ทักษะ 

ตามตําแหนงงาน 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 

๒. ระเบียบวาดวยการเงินและทรัพยสิน 

๓. ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล 

๑. ความรูดานการวางแผนและการบริหาร

โครงการ 

๒. ความรูดานการเงินและบัญชี  

๓. ความรูดานการบริหารและพัฒนา

 



 

๑๑ 

ความรู ความสามารถ ทักษะ ภาคบังคับ 

ขององคกร 

ความรู ความสามารถ ทักษะ 

ตามตําแหนงงาน 

๔. พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจาง/ระเบียบ

กระทรวงการคลังและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

๕. ความรูเร่ืองกฎหมายปกครอง 

๖. ความรูดานการบริหารจัดการ 

(Management)   

๗. ความรูเร่ืองการบริหารคุณภาพองคกร 

ทรัพยากรบุคคล 

๔. ความรูดานการบริหารทรัพยากร 

๕. ความรูดานการจัดการองคความรู  

๖. ความรูดานการใหคําปรึกษา  

๗. ความรูและทักษะดานดิจิทัล  

๘. ความรูและทักษะภาษาอังกฤษ 
  

สวนที่ ๘ : การวัดผลสําเร็จของงาน (Achievement Indicator) 

ตัวช้ีวัด (KPI) วิสัยทัศน 
๑. รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินศีลธรรม คุณธรรม มารยาทชาวพุทธ 
ตัวช้ีวัด (KPI) ขององคกร 
๑. รอยละจํานวนพระสอนศีลธรรมท่ีพรอมปฏิบัติหนาท่ี 
๒. รอยละความสําเร็จการเบิก จายงบประมาณตามแผน 
๓. รอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงานประจําป  
ตัวช้ีวัด (KPI) ตามตําแหนงงาน 
๑. รอยละการดําเนินการตามคําแนะนําการแกไขตามผลการตรวจสอบภายใน 

๒. รอยละของขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไขไดสําเร็จ 
 

สวนที่ ๙ : การลงนาม 

จัดเตรียมโดย 

(Prepared by) 

 ทบทวนโดย 

(Approved by) 

 อนุมัติโดย 

(Authorized by) 

 

…………………………………. 

(……………………………………

…) 

วันท่ี ..... / ....... / ....... 

  

…………………………………. 

(………………………………………

..) 

วันท่ี ..... / ....... / ....... 

  

…………………………………. 

(………………………………………

….) 

วันท่ี ..... / ....... / ....... 

 

 



 

๗ 

๒.๒  

เจาหนาท่ีศูนยอํานวยการ 
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน 

แบบบรรยายลักษณะงาน 

 



 

๑๒ 

 

 

ขอมูลตําแหนงงาน 

ช่ือตําแหนง (ไทย) : เจาหนาท่ีศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  

สวนภูมิภาค 

ช่ือตําแหนง (อังกฤษ) :  

ประเภท/ระดับ :  ปฏิบัติการวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

สังกัด : วิทยาเขต / วิทยาลัย / หนวยวิทยบริการ    

สายการบังคับบัญชา (Reporting Lines)    

ผูบังคับบัญชาโดยตรง (ตําแหนง) : ผูอํานวยการศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน สวนภูมิภาค 

ผูใตบังคับบัญชาโดยตรง (ตําแหนง)  :  

 

สวนที่ ๑ : วัตถปุระสงคของตําแหนง (Job Purpose) 

          ปฏิบัติงานดานการสรรหา คัดเลือกพระสอนศีลธรรม จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลพระ

สอนศีลธรรม การเบิก จายงบประมาณหมวดคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม สนับสนุนกิจกรรม

พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ติดตอประสานงานกับสํานักงานพระสอนศีลธรรม  

งานเลขานุการผูบริหาร งานกิจกรรมพิเศษ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

สวนที่ ๒ : ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

งานภาพรวม 

๑. วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของศูนยอํานวยการฯ 

หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

๒. ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและ

ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

 

๒.๒  เจาหนาที่ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน แบบบรรยายลักษณะงาน 

 



 

๑๓ 

๓. ตอบปญหา ชี้แจง และใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบ้ืองตน แกพระ

สอนศีลธรรม หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของไดทราบ

ขอมูลและเกิดความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ 

๔. รายงานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและระเบียบท่ีเกี่ยวของ ตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

ดานบริหาร แผนงานและประเมินผล  

๑. ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานศูนยอํานวยการโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในดานตาง ๆ เชน งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติ

การประจําป เปนตน 

๒. ปฏิบัติงานเลขานุการของผูอํานวยการศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

เชน จัดทําตารางนัดหมาย กล่ันกรองเร่ือง จัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม เปนตน เพ่ือ

ไมใหเกิดขอผิดพลาดในการวินิจฉัยส่ังการของผูอํานวยการฯ  

๓. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อใหการ

บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ฯ  

๔. รับหนังสือจากหนวยงานภายในและภายนอก จัดทําทะเบียนหนังสือรับ – สง บันทึกรายละเอียด

และออกเลขท่ีหนังสือ บันทึกพิจารณาส่ังการ สําเนาแจงผูเกี่ยวของและจัดเก็บหนังสือ ตาม

มาตรฐานและระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๕. ราง และจัดทําหนังสือโต – ตอบ เกี่ยวกับงานตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบ  

๖. ทําเร่ืองติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก เพื่อใหการดําเนินงาน

บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

๗. ชวยติดตามการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม หรือการปฏิบัติตามคําส่ังของผูบริหารของศูนย

อํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพ่ือรายงานและเปนขอมูลประกอบการ

พิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป 

๘. สรรหา คัดเลือก และบรรจุแตงตั้งพระสอนศีลธรรมใหพรอมปฏิบัติงาน จัดทําทะเบียน

ประวัติพระสอนศีลธรรม บริหารจัดการสิทธิประโยชนและสวัสดิการของพระสอนศีลธรรม  

๙. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม และเบิก จายคาตอบแทนประจําเดือนถวายพระ

สอนศีลธรรม  

 

 



 

๑๔ 

ดานพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

๑. สนับสนุน จัดเก็บขอมูล รวมรวม และวิเคราะหขอมูล การพัฒนาพระสอนศีลธรรมในแตละ

ระดับเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

๒. ประสานงานกับสํานักงานพระสอนศีลธรรม พระสอนศีลธรรม และบุคคลตาง ๆ เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาพระสอนศีลธรรม 
 

สวนที่ ๓ : อํานาจดําเนินการ (Financial Responsibilities / Authorization) 

เร่ือง (Item) 

ระดับการอนุมัติ 

อนุมัติไดเอง 

(Own Decision) 

ตองขอคําแนะนํา  

(Consulted by 

Superior) 

นําเสนอผูบังคับบัญชา 

(Superior 

Approval) 

อางถึง : ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณและมาตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

 

สวนที่ ๔ : การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน (Working Relationship) 

• หนวยงานภายนอก 

หนวยงาน/ตําแหนงงานที่ติดตอ เร่ืองที่ตองติดตอ ความถี่ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย 

บูรณาการงานโครงการพระสอน

ศีลธรรม 

ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

คณะสงฆในจังหวัด งานบริหาร การปกครองคณะสงฆ ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กิจการคณะสงฆ “งานศึกษา

สงเคราะห” 

ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

กระทรวงวัฒนธรรมจังหวัด กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

เขตพื้นท่ีการศึกษา (สพป./สพม.) ความรวมมือกิจกรรมการสอน  ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

 



 

๑๕ 

• หนวยงานภายใน 

หนวยงาน/ตําแหนงงานที่

ติดตอ 

เร่ืองที่ตองติดตอ ความถี่ 

สํานักงานพระสอนศีลธรรม งบประมาณ การเงิน บัญชี  

การเบิก จายคาตอบแทน   

งานสรรหา คัดเลือก 

งานทะเบียนประวัต ิ

งานพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

ธุรการ สารบรรณ งานรับ - สงเอกสาร 

ทุกเดือน 

 

สวนที่ ๕ : คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specifications) 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป 

สาขาวิชาชีพ สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 

ประกาศนียบัตร /ใบรับรองทาง

วิชาชีพ / ใบอนุญาต 

(Certification / Licensing) 

ประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก / ธรรมศึกษาชั้นเอก 

ประสบการณการทํางาน  

(Professional Experiences) 

เปนไปตามขอ ๑๔ , ๔๖ และ ๔๗ แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ  
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

สวนที่ ๖ : ความสามารถประจําตําแหนง (Job Competency) 

• สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ระดับ 

การยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity) ๒ 

การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) ๒ 

ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) ๒ 

การทํางานเปนทีม  (Teamwork) ๒ 

การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ (Systematic Job Planning) ๒ 

 



 

๑๖ 

• สมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional Competency) 

สมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional Competency) ระดับ 

การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)  ๒ 

การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) ๒ 

การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี (Holding People Accountable) ๒ 

ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding)  ๒ 

ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) ๒ 

 

สวนที่ ๗ : ความรูความสามารถ ทักษะ ที่จําเปนในตําแหนงงาน 

ความรู ความสามารถ 

 ทักษะ ภาคบังคับขององคกร 

ความรู ความสามารถ  

ทักษะตามตําแหนงงาน 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 

๒. ระเบียบวาดวยการเงินและทรัพยสิน 

๓. ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล 

๔. พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจาง/ระเบียบ

กระทรวงการคลังและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

๕. ความรูเร่ืองกฎหมายปกครอง 

๖. ความรูดานการบริหารจัดการ 

(Management)   

๗. ความรูเร่ืองการบริหารคุณภาพองคกร 

๑. ความรูดานกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ 

๒. ความรูดานการบริหารและจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 

๓. ความรูดานการจัดการองคความรู  

๔. ความรูดานการสรางความสัมพันธและ                 

ความรวมมือกับชุมชน 

๕. ความรูดานการใหคําปรึกษา  

๖. ความรูและทักษะดานดิจิทัล  

๗. ความรูและทักษะภาษาอังกฤษ 

 

สวนที่ ๘ : การวัดผลสําเร็จของงาน (Achievement Indicator) 

ตัวช้ีวัด (KPI) วิสัยทัศน 
๑. รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินศีลธรรม คุณธรรม มารยาทชาวพุทธ 
ตัวช้ีวัด (KPI) ขององคกร 
๑. รอยละจํานวนพระสอนศีลธรรมท่ีพรอมปฏิบัติหนาท่ี 
๒. รอยละความสําเร็จการเบิก จายงบประมาณตามแผน 
๓. รอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงานประจําป  

 



 

๑๗ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามตําแหนงงาน 
๑. รอยละความสําเร็จการรายงานผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการศูนยฯ และสํานักงาน 

พระสอนศีลธรรมไดตามกรอบคุณภาพและระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

สวนที่ ๙ : การลงนาม 

จัดเตรียมโดย 

(Prepared by) 

 ทบทวนโดย 

(Approved by) 

 อนุมัติโดย 

(Authorized by) 

 

…………………………………. 

(………………………………………) 

วันท่ี ..... / ....... / ....... 

  

…………………………………. 

(………………………………………..) 

วันท่ี ..... / ....... / ....... 

  

…………………………………. 

(…………………………………) 

วันท่ี ..... / ....... / ....... 

 



 

๒.๓  

พระสอนศีลธรรม 

แบบบรรยายลักษณะงาน 

 



 

๑๘ 

 

 
 

ขอมูลตําแหนงงาน 

ช่ือตําแหนง (ไทย) : พระสอนศีลธรรม 

ช่ือตําแหนง (อังกฤษ) : Monk Teaching Morality 

ประเภท/ระดับ :  -  

สังกัด : วิทยาเขต/ วิทยาลัย/ หนวยวิทยบริการ    

สายการบังคับบัญชา (Reporting Lines)    

ผูบังคับบัญชาโดยตรง (ตําแหนง) : ผูอํานวยการศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน สวนภูมิภาค 

ผูใตบังคับบัญชาโดยตรง (ตําแหนง)  :   

 

สวนที่ ๑ : วัตถปุระสงคของตําแหนง (Job Purpose) 

       ปฏิบัติงานชวยสอนสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 

จัดกิจกรรมอบรมศีลธรรม จรรยา, ติวนักเรียนเตรียมสอบธรรมศึกษา และพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  

 

สวนที่ ๒ : ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

งานภาพรวม 

๑. รวมกับครูประจําการในหมวดสังคมศึกษา วางแผนการสอนสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตารางการสอนท่ีสถานศึกษากําหนด    

๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม รวมถึงมารยาทชาวพุทธ   

๓. ติวนักเรียนใหพรอมสอบธรรมศึกษา 

๔. ใหคําแนะนํา เสนอแนะเพื่อพัฒนาโรงเรียนสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธตามกระบวนการของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. รายงานผลการสอนประจําเดือน และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน และระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

ตอผูบริหารโครงการฯ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๓  พระสอนศีลธรรม แบบบรรยายลักษณะงาน 

 



 

๑๙ 

๖. ชวยประสานการทํางานรวมกันระหวางวัดหรือคณะสงฆ สถานศึกษาหรือสวนราชการ และ

ชุมชน อันจะเปนการเสริมสรางความผูกพันและคุณคาใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
   

สวนที่ ๓ : อํานาจดําเนินการ (Financial Responsibilities / Authorization) 

เร่ือง (Item) 

ระดับการอนุมัติ 

อนุมัติไดเอง 

(Own Decision) 

ตองขอคําแนะนํา  

(Consulted by 

Superior) 

นําเสนอ

ผูบังคับบัญชา 

(Superior 

Approval) 

อางถึง : ระเบียบการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

สวนที่ ๔ : การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน (Working Relationship) 

• หนวยงานภายนอก 

หนวยงาน/ตําแหนงงาน

ที่ติดตอ 

เร่ืองที่ตองติดตอ ความถี่ 

สถานศึกษา ประสานการดําเนินงานการสอน ทุกเดือน 

ผูรับบริการ/ชุมชน งานดานพระสอนศีลธรรมและบริการสังคม ตามท่ีกําหนด 

คณะสงฆในพื้นท่ี  ดานการปกครอง การเผยแผ การศึกษา

สงเคราะห 

ตามท่ีกําหนด 

 

• หนวยงานภายใน 

หนวยงาน/ตําแหนงงานที่

ติดตอ 

เร่ืองที่ตองติดตอ ความถี่ 

สํานักงานพระสอนศีลธรรม 

หรือวิทยาเขต / วิทยาลัย / 

หนวยวิทยบริการ 

รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน ตามท่ีกําหนด 

(๑๐ เดือน) 

 

 

 

 



 

๒๐ 

สวนที่ ๕ : คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specifications) 

๕.๑ เปนพระภิกษุ สัญชาติไทย มีวุฒิการศึกษานักธรรมเอก หรือ 

๕.๒ เปนพระสังฆาธิการ หรือ 

๕.๓ เปนพระภิกษุ มีวุฒิการศึกษานักธรรมโท และจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรท่ี

มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

๕.๔ เปนพระภิกษุ ท่ีมีประสบการณในการสอนไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษา 

๕.๕ ไมเปนโรคเร้ือรัง โรคประสาท หรือโรครายแรงท่ีมีผลตอการปฏิบัติการสอนศีลธรรม 

๕.๖ กรณีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ หรือ

เจาคณะผูปกครองทางคณะสงฆ 

๕.๗ จะตองมีโรงเรียนท่ีปฏิบัติการสอนจริง ตามใบสมัครท่ีย่ืนตอคณะกรรมการฯ 

๕.๘ จะตองพํานักอยูในจังหวัดท่ีจะสมัคร 

 

สวนที่ ๖ : ความสามารถประจําตําแหนง (Job Competency) 

• สมรรถนะพระสอนศีลธรรม (Core Competency) 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ระดับ 

การควบคุมตนเอง / ศีลาจารวัตร (Self-Control)  ๑ 

ทักษะการสอนเบ้ืองตน (Basic Teaching Skill) ๑ 

การสรางความสัมพันธกับสังคมและชุมชน (บ-ว-ร) (Relationship) ๑ 

 

สวนที่ ๗ : ความรูความสามารถ ทักษะ ที่จําเปนในตําแหนงงาน 

ความรู ความสามารถ  

ทักษะ ภาคบังคับขององคกร 

ความรู ความสามารถ  

ทักษะตามตําแหนงงาน 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (พระปริยัติธรรม) 

ประวัติพระพุทธศาสนา 

ศาสนพิธีและวัฒนธรรมประเพณีไทย 

ทักษะการสอน 

ทักษะการส่ือสาร 

   

 

 

 



 

๒๑ 

สวนที่ ๘ : การวัดผลสําเร็จของงาน (Achievement Indicator) 

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามตําแหนงงาน 
๑. รอยละความสําเร็จของการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาไดตามแผน  
๒. รอยละความสําเร็จของการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานรายเดือน 

 

สวนที่ ๙ : การลงนาม 

จัดเตรียมโดย 

(Prepared by) 

 ทบทวนโดย 

(Approved by) 

 อนุมัติโดย 

(Authorized by) 

 

…………………………………. 

(……………………………....…) 

วันท่ี ..... / ....... / ....... 

  

…………………………………. 

(…………………………………..) 

วันท่ี ..... / ....... / ....... 

  

…………………………………. 

(……………………………………….) 

วันท่ี ..... / ....... / ....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

อางถึง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรร

งบประมาณ และมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดระบุบทบาทหนาท่ี

และความรับผิดชอบ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของศูนย

อํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค  

 เพ่ือใหศูนยอํานวยการโครงการฯ ทุกแหง ทราบกระบวนการปฏิบัติงานท่ีตองรับผิดชอบ  

และสามารถปฏิบัติงานได สํานักงานพระสอนศีลธรรม จึงรวบรวมจัดทํากระบวนการปฏิบัติงาน

หลัก ๒ กระบวนการ ประกอบดวย  

๑) กระบวนการสรรหา คัดเลือกพระสอนศีลธรรม  

๒) กระบวนการเตรียมความพรอมพระสอนศีลธรรม 

๓) กระบวนการเบิก จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม  

๔) กระบวนการติดตามการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 

และเพื่อใหเขาใจสัญลักษณท่ีใชในผังกระบวนการขออธิบายความหมายไว ดังตารางนี้  

สัญลักษณ ความหมาย 

 

 
จุดเร่ิมตน และ ส้ินสุดของกระบวนการ 

 

 
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

 
การตัดสินใจ เชน การตรวจสอบ การอนุมัติ 

 

 แสดงถึงทิศทาง หรือการเคล่ือนไหวของงาน 

บทที่ ๓ กระบวนการปฏบัิติงาน 

 



 

 

 

  

 

๓.๑  

กระบวนการสรรหา  
คัดเลือกพระสอนศีลธรรม 

 



 

๒๓
 

 

 

ลําดับ ผังงาน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะงาน เอกสาร/แบบฟอรม 

๑ 

 

รับเอกสารสมัคร 

เปนพระสอนศีลธรรม 

จนท.โครงการฯ พระภิกษุท่ีประสงคสมัครเปนพระสอน

ศีลธรรม มจร เตรียมเอกสารประกอบ 

การสมัครตามหลักเกณฑ ผานชองทาง

ออนไลนท่ี www.mbpra.mcu.ac.th  

หรือ สมัครดวยตนเอง ณ สํานักงาน

โครงการพระสอนศีลธรรมฯ ประจํา

หนวยท่ีตนเองสังกัด  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน * 

- สําเนาวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม * 

- สําเนาบัญชีธนาคารของผูสมัคร * 

- รูปถายหนาตรง ๑ นิ้ว * 

- สําเนาวุฒิการศึกษาสายสามัญ  

  (ถามี) 

- สําเนาทะเบียนบาน (ถามี)  

- หนังสือรับรองจากสถานศึกษา  

  (ถามี) 

(เอกสารท้ังหมดใชอยางละ ๑ ชุด) 

* เปนเอกสารที่ตองใช ขาดไมได 

 

 

 

๓.๑  กระบวนการสรรหา คัดเลือกพระสอนศีลธรรม 

เร่ิมตน 

ไมผาน 

ผาน 

 A 

 B 

 

http://www.mbpra.mcu.ac.th/


 

๒๔
 

ลําดับ ผังงาน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะงาน เอกสาร/แบบฟอรม 

๒ 

   

 

 

                   

ตรวจสอบเอกสาร จนท.โครงการฯ ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและ

ปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูลพระ

สอนศีลธรรม ใหครบถวน และเปน

ปจจุบัน  

หากไมครบถวนใหแจงผูสมัคร 

แกไข/ เปล่ียนแปลง/ เพิ่มเติม 

 

 

ขอมูลพระสอนศีลธรรมท่ีพรอมใชงาน 

- แฟมเอกสารประวัติพระสอน

ศีลธรรม 

- ระบบฐานขอมูลพระสอนศีลธรรม 

๓ 

 
ประกาศรายชื่อ 

ผูพรอมขึ้นทะเบียน

เปนพระสอนศีลธรรม 

ผอ.โครงการฯ 

 

เจาหนาท่ีจัดทําเอกสารเสนอผูบริหาร

ลงนาม ประกาศใหพระสอนศีลธรรม

รับทราบและแจงเจาคณะผูปกครอง

ทราบตามลําดับ ผานทุกชองทางการ

ส่ือสาร 

 

 

 

- ประกาศรายชื่อพระสอนศีลธรรม 

ผานทุกชองทางการส่ือสาร 

ไมผาน 
ผาน 

 A 
 B 

 C 

 



 

๒๕
 

ลําดับ ผังงาน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะงาน เอกสาร/แบบฟอรม 

๔ 

 เตรียมความพรอม 

และส่ือสาร สรางความ

เขาใจ ชี้แจงบทบาท

หนาท่ีพระสอน

ศีลธรรม  

ผอ.โครงการฯ 

และ 

จนท.โครงการฯ 

- ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานตาม

คูมือพระสอนศีลธรรม  

- เต รี ยมความพร อม สําห รับการ

ปฏิบัติงานผานหลักสูตร “มาตรฐาน

พระสอนศีลธรรม” จํานวน ๔ ชั่วโมง 

เพ่ือทบทวน เตรียมความพรอมใหมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ๓ ประการ 

- มีศีลาจารวัตรงดงาม นาเล่ือมใส 

- มีทักษะการสอนเบ้ืองตน 

- มีทักษะการสรางความสัมพันธ บวร   

- บันทึกขอตกลงการเปนพระสอน

ศีลธรรม 

- บัตรประจําตัวพระสอนศีลธรรม 

- หนังสือสงตัวพระสอนศีลธรรม 

- คูมือพระสอนศีลธรรม 

- เนื้อหาหลักสูตร และเอกสาร

ประกอบการบรรยายหลักสูตร

มาตรฐานพระสอนศีลธรรม  

 

๕ 
 

ติดตาม ปรับปรุงขอมูล

และรายงานความ

พรอมจํานวนพระสอน

ศีลธรรม 

จนท.โครงการฯ เจาหนาท่ีจัดเก็บ ปรับปรุงฐานขอมูล 

พระสอนศีลธรรมให เปนระเบียบ

พ ร อ ม ใ ช ง า น  แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล

ประจําเดือน 

- แฟมเก็บเอกสาร 

- ฐานขอมูลพระสอนศีลธรรมท่ีไดรับ

การปรับปรุง ทันสมัย พรอมใชงาน   

 

สิ้นสุด 

 C 

 



 

๓.๒  

กระบวนการเตรียมความพรอมพระสอนศีลธรรม 
(การปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม) 

 



 

๒๖
 

 

 

ลําดับ ผังงาน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะงาน เอกสาร/แบบฟอรม 

๑ 

 

แผนการเตรียมความ

พรอมพระสอน

ศีลธรรมและการจัด

ปฐมนิเทศ 

ท่ัวประเทศ  

ผอ.โครงการฯ 

และ 

จนท.โครงการฯ 

- รับนโยบายแนวทางการเตรียมความ

พรอมพระสอนศีลธรรมจากคณะ

กรรมการบริหารโครงการฯ  

- ประสานงานกํ าหนด วัน  เ วล า 

สถานท่ี และจัดทํากําหนดการ 

- เจาหนาท่ีรางบันทึกขอความขอ

อนุมัติดําเนินโครงการฯ  

- แจงใหพระสอนศีลธรรมรับทราบ

อยางเปนทางการ 

 

 

 

 

 

 

- บันทึกขอความอนุมัติโครงการฯ 

ท่ีแนบดวย  

   * ตัวโครงการ ฯ  

   * ประมาณการคาใชจาย และใบ

ตัดงบประมาณจากระบบ 

   * กําหนดการ  

- หนังสือแจงพระสอนศีลธรรม 

Gเร่ิมตน 

๓.๒  กระบวนการเตรยีมความพรอมพระสอนศีลธรรม (การปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม) 

 A 

 



 

๒๗
 

ลําดับ ผังงาน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะงาน เอกสาร/แบบฟอรม 

๒ 

 

ส่ือสารและ

ประชาสัมพันธ  

การจัดปฐมนิเทศ 

ผอ.โครงการฯ 

และ 

จนท.โครงการฯ 

เตรียมความพรอมกอนวันจัดงาน  

- เจาหนาท่ีจัดทําหนังสือเชิญ เสนอ

ผูบริหารลงนาม 

- นิมนตผูแทนพระสังฆาธิการในพ้ืนท่ี 

บรรยาย ถวายความรูแนวปฏิบัติดาน 

“จริยวัตรพระสอนศีลธรรม” เนื้อหา 

๑ ชั่วโมง 

- เชิญผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียน

การสอนในช้ันเรียน บรรยาย “ทักษะ

การสอนเบ้ืองตน” เนื้อหา ๒ ชั่วโมง  

- นิมนตผูบริหารมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาฯ บรรยาย “บทบาทพระสอน

ศีลธรรมกับการสงเสริมพันธกิจคณะ

สงฆใหเขมแข็ง” ๑ ชั่วโมง    

 

  

- เอกสารส่ือสาร ประชาสัมพันธ ท้ัง

หนวยงานภายในและหนวยงาน

ภายนอก 

- หนังสือเชิญ ท่ีแนบดวย 

   * กําหนดการ  

   * แผนท่ีเดินทาง  

 

 A 

 B 

 



 

๒๘
 

ลําดับ ผังงาน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะงาน เอกสาร/แบบฟอรม 

๓ 

 จัดกิจกรรมเตรียม

ความพรอมพระสอน

ศีลธรรมและการจัด

ปฐมนิเทศ 

 

จนท.โครงการฯ  - ตรวจสอบความพรอมตามแบบฟอรม

วิธีการจัดโครงการฯ (Check List)  

  

- แบบฟอรมตรวจสอบความพรอม 

(Check List) 

๔ 

 ดําเนินการตาม

กําหนดการ 

ผอ.โครงการฯ 

และ 

จนท.โครงการฯ 

- ดําเนินการตามกําหนดการ 

- จัดเก็บเอกสารสําคัญการเบิก จาย 

- จัดเก็บเอกสารสําคัญอื่น ๆ   

- บันทึกภาพ วีดีโอ และ ถอดรหัส

ความรูในการบรรยายทุกชวง 

- เนื้อหาหลักสูตร และเอกสาร

ประกอบการบรรยายหลักสูตร

มาตรฐานพระสอนศีลธรรม 

- บทสรุปหลังการจัดสัมมนา After 

Action Review  

๕ 
 

ประเมินผล 

รายงานผล 

ผอ.โครงการฯ 

และ 

จนท.โครงการฯ 

สรุปผลการดํ า เ นินโครงการตาม

แบบฟอรม ท่ีกําหนด สงสํานักงาน

พระสอนศีลธรรม  ภายใน ๑๕ วัน

หลังจากเสร็จโครงการฯ และเก็บ

สําเนาไว ๑ ชุด 

แบบฟอรมรายงานผลโครงการฯ  

  

สิ้นสุด 

 B 

 



 

๓.๓  

กระบวนการเบิก จายคาตอบแทน 
พระสอนศีลธรรม 

 



 

๒๙
 

 

 

ลําดับ ผังงาน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะงาน เอกสาร/แบบฟอรม 

๑ 

 รับเอกสารใบรายงาน 

การสอนประจําเดือน 

จนท.โครงการฯ - พระสอนศีลธรรมทํารายงานผล

ปฏิ บัติการสอนประจําเดือน ทาง

เว็บไซต www.mbpra.mcu.ac.th      

- นําเสนอผูอํานวยการสถานศึกษาลง

นามรับรอง  

- นําสงศูนย อํานวยการโครงการฯ 

ภายในวันท่ี ๗ ของเดือนถัดไป  

- รับเอกสารเขาระบบสารบรรณ   

- ใบรายงานผลปฏิบัติการสอน

ประจําเดือน 

- ขอมูลสรุปจํานวนพระสอนศีลธรรม

ท่ีสงใบรายงานฯ 

๒ 

   

 

 

 

 

            

ตรวจเอกสารใบ

รายงาน 

การสอนประจําเดือน 

และบันทึกขออนุมัติ

เบิก จาย 

จนท.โครงการฯ - ตรวจสอบความถูกตองของใบรายงาน

ผลปฏิ บั ติ ก า รสอนประ จํ า เ ดื อน 

ประกอบดวย 

   * ตราประทับ ร.ร. 

   * ลายเซ็น ผอ.ร.ร. 

   * ลายเซ็นพระสอนศีลธรรม 

(จนท.ลงชื่ อ ในเอกสารท่ีผ านการ

- ใบรายงานผลปฏิบัติการสอน

ประจําเดือนท่ีผานการตรวจสอบ 

- เอกสารประกอบการขอนุมัติเบิก 

จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม

ประจําเดือน 

เร่ิมตน 

ไมผาน 

ผาน 

๓.๓  กระบวนการเบิก จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม 

 A 

 B 

 

http://www.mbpra.mcu.ac.th/


 

๓๐
 

ลําดับ ผังงาน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะงาน เอกสาร/แบบฟอรม 

ตรวจสอบเรียบรอยทุกฉบับ) 

- บันทึกข อ มูลขออนุมั ติ เ บิก จ าย

คาตอบแทนพระสอนศีลธรรม ดวย

โปรแกรม MS Access (ดูภาคผนวก ๒) 

๓ 

   

 

 

 

 

การอนุมัติเบิก จาย

คาตอบแทน 

พระสอนศีลธรรม 

ผอ.โครงการฯ - เจาหนาท่ีสงรางบันทึกขอความขอ

อนุมัติพรอมเอกสารแนบ เสนอ

ผูบริหารพิจารณาลงนามอนุมัติ  

- ผูบริหารพิจารณาอนุมัติภายในวันท่ี 

๑๐ ของเดือนถัดไป  

- บันทึกขอความขออนุมัต ิ

- บัญชีรายการขออนุมัติ  

- ใบตัดงบประมาณ จากระบบ MIS 

๔ 

 เบิก จายคาตอบแทน

พระสอนศีลธรรม 

และรายงานผล 

การเบิก จาย 

ผอ.โครงการฯ 

และ 

จนท.โครงการฯ 

- เจาหนาท่ีโอนเงินคาตอบแทนฯ เขา

บัญชีธนาคารของพระสอนศีลธรรม

รายบุคคล 

- สรุปจํานวนเงินคาตอบแทนพระสอน

ศีลธรรมท่ีโอนแลวเสร็จประจําเดือน 

ใหผูบริหารรับทราบ 

  * ผอ.โครงการฯ สวนภูมิภาค  

- สําเนาใบ Pay In ธนาคาร 

- ใบสําคัญจาย แบบฟอรม มจร  

- บัญชีรายการในระบบ Bank  

- บันทึกขอความนําสง ท่ี

ประกอบดวย 

   * สําเนาหนาบัญชีธนาคารแสดง

รายการเคล่ือนไหว 

ไมผาน 

ผาน 

 A 
 B 

 C 

 



 

๓๑
 

ลําดับ ผังงาน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะงาน เอกสาร/แบบฟอรม 

  * สนง.พระสอนศีลธรรม สวนกลาง 

- รวบรวมเอกสารสําคัญจายใหเปน

ระบบ พรอมรับการตรวจสอบทาง

การเงิน  

   * บัญชีแสดงรายชื่อพระสอน

ศีลธรรม 

๕ 

 

 

บริหารอัตราพระสอน

ศีลธรรมใหมีจํานวน

พรอมปฏิบัติงานตาม

เปาหมาย 

 

 

ผอ.โครงการฯ 

และ 

จนท.โครงการฯ 

- ติดตามพระสอนศีลธรรมท่ีไมสง

รายงานการสอนประจําเดือน  

- บริหารอัตราพระสอนศีลธรรมใหมี

จํานวนตามเปาหมายอยางตอเนื่อง   

ฐานขอมูลพระสอนศีลธรรมท่ีเปน

ปจจุบัน 

 

สิ้นสุด 

 C 

 



 

๓.๔  

กระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน 
ของพระสอนศลีธรรม 

 



 

๓๒
 

 

 

ลําดับ ผังงาน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะงาน เอกสาร/แบบฟอรม 

๑ 

 จัดทําแผนการตรวจ

การณและติดตามผล

การปฏิบัติงาน 

 

ผอ.โครงการฯ 

และ 

จนท.โครงการฯ 

- รวบรวมขอมูล  วิ เคราะหขอ มูล 

พระสอนศีลธรรมเชิงพ้ืนท่ี ในเขตท่ี

รับผิดชอบ 

- จัดทําแผนการติดตามการปฏิบัติงาน

ของพระสอนศีลธรรม 

- แผนการติดตามการปฏิบัติงานของ

พระสอนศีลธรรม 

- บันทึกขอความขออนุมัติ  

   * ประมาณการคาใชจาย 

   * ปฏิทินการนิเทศ ติดตาม 

๒ 

 
ส่ือสารการติดตามผล

การปฏิบัติงานพระ

สอนศีลธรรม บูรณา

การกับงานตรวจการณ

คณะสงฆและการนิเทศ

ของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

ผอ.โครงการฯ 

และ 

จนท.โครงการฯ 

ประสานงานกับหนวยงาน หรือบุคคล 

ท่ีเกี่ยวของเพื่อรวมนิเทศ ติดตามการ

ปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมหรือให

สนับสนุน 

  * คณะสงฆท่ีรับผิดชอบดานการศึกษา 

  * สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ 

ศึกษานิเทศก  

   * พระสอนศีลธรรม และสถานศึกษา 

 

หนังสือแจงหนวยงานภายนอก 

๓.๔  กระบวนการติดตามการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 

Gเร่ิมตน 

 A 

 



 

๓๓
 

ลําดับ ผังงาน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะงาน เอกสาร/แบบฟอรม 

๓ 

 ดําเนินการแผนการ

ตรวจการณและ

ติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน 

ผอ.โครงการฯ 

และ 

จนท.โครงการฯ 

- ออกติ ดตามผลการปฏิ บั ติ ง าน 

พระสอนศีลธรรมแบบบูรณาการกับ

งานตรวจการณคณะสงฆและการ

นิ เ ท ศ ข อ ง สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี

การศึกษา 

- ส่ือสาร สรางความเขาใจการปฏิบัติ

หน า ท่ี ขอ งพระสอนศี ลธ รรมกั บ

สถานศึกษา  

- คูมือการนิเทศพระสอนศีลธรรม  

- แบบฟอรมการตรวจการณคณะ

สงฆ บูรณาการกับการนิเทศ

การศึกษา 

 

๔ 

 

สรุปและรายงานผล ผอ.โครงการฯ 

และ 

จนท.โครงการฯ 

ประมวล สรุปผลการออกติดตามผล

การปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรมแบบ

บูรณาการกับงานตรวจการณคณะสงฆ

และการนิเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา รายงานใหสํานักงานพระ

สอนศีลธรรม รับทราบ พรอมรายงาน

ประจําเดือน 

บันทึกขอความรายงานผล ท่ีแนบ

ดวย 

   * รายงานผลการติดตาม 

สิ้นสุด 

 A 

 



 

๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรร

งบประมาณ และมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขอ ๒.๔ ระบุวา ให

จัดทํารายงานการใชจายโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนรายงานอธิการบดีผาน

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภายใน ๗ วัน ของเดือน

ถัดไป และในขอ ๓.๒ ระบุวา ใหติดตามการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม และจัดทํา

รายงานผลตออธิการบดีผานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

ภายใน ๗ วัน ของเดือนถัดไป 

และในหมวด ๖ การบัญชี ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา

ดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.๒๕๕๖ มีสาระสําคัญระบุใหทําการบันทึกบัญชีใหเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และใหจัดทํารายงานทางการเงินรายงานเปนประจํา

สม่ําเสมอเปนรายเดือน และรายป  

ดังนั้น การรายงานผลการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จึงมีการ

รายงานตามชวงเวลา ๒ ประเภท ประกอบดวย  

๔.๑ การรายงานประจําเดือน  

๔.๑.๑ รายงานการเบิก จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม 

๔.๑.๒ รายงานรายรับ – รายจาย 

๔.๒ การรายงานประจําป 

๔.๒.๑ สรุปผลการเบิก จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม  

๔.๒.๒ สรุปผลการใชจายงบประมาณประจําป  

๔.๒.๓ รายงานทางการเงิน (งบการเงิน) 

 

 

บทที่ ๔ วิธีการรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

 



 

๓๕ 

 

 

 
 

เปนการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานตลอดท้ังเดือนมาวิเคราะห สรุปใหผูบริหารและผูท่ี

เกี่ยวของรับทราบ เพื่อใหการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีมาตรฐาน และสะดวกตอ

การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สํานักงาน

พระสอนศีลธรรม จึงไดจัดทําเอกสารพรอมตัวอยางประกอบการรายงาน เพ่ือใหผูรับผิดชอบได

นําเปนแบบในการปฏิบัติงาน  

การรายงานประจําเดือน มี ๒ สวนท่ีตองจัดทําและนําสงภายใน ๗ วัน ของเดือนถัดไป 

ประกอบดวย  

๔.๑.๑ รายงานการเบิก - จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม  

เปนรายงานท่ีมีขอมูลนําเสนอ แสดงรอยละความสําเร็จของการเบิก - จาย คาตอบแทน

พระสอนศีลธรรมประจําเดือน และแสดงรอยละของจํานวนพระสอนศีลธรรมท่ีปฏิบัติงานตอ

จํานวนพระสอนศีลธรรมตามเปาหมาย   

โดยท่ีในแตละเดือน มีชุดเอกสารท่ีตองจัดทําและนําสงประกอบดวย 

๑) บันทึกขอความนําสง 

๒) สําเนาบัญชีธนาคาร แสดงรายการเคล่ือนไหว 

๓) รายงานผลการเบิก จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม 

๔) ไฟลขอมูลแสดงจํานวน/รายชื่อพระสอนศีลธรรม   

๔.๑.๒ รายงานรายรับ – รายจาย  

เปนรายงานท่ีแสดงผลการรับ และการใชจายเงินโดยใชเกณฑเงินสดท่ีแสดงยอดเงินคงเหลือ

ในแตละเดือน  

โดยท่ีในแตละเดือน มีชุดเอกสารท่ีตองจัดทําและนําสงประกอบดวย 

๑) บันทึกขอความนําสง 

๒) สรุปรายงานรายรับ – รายจาย 

๓) รายงานรายรับ – รายจาย 

๔) ทะเบียนเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด 

๕) สําเนาบัญชีธนาคาร แสดงรายการเคล่ือนไหว 

 

๔.๑  การรายงานประจําเดือน 

 



 

๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๑ รายงานประจําเดือน 

๔.๑.๑ รายงานการเบิก จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม 

ลําดับ รายการเอกสารที่ตองสง ชองทางเอกสาร 

๑ บันทึกขอความนําสง ระบบสารบรรณ 

Google Drive 

๒ สําเนาบัญชีธนาคาร แสดงรายการเคล่ือนไหว  ระบบสารบรรณ 

Google Drive 

๓ รายงานผลการเบิก จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม ระบบสารบรรณ 

Google Drive 

๔ ไฟลขอมูลแสดงจํานวน/รายชื่อพระสอนศีลธรรม MS 

Access  

Google Drive 

 

 

 

 

 

 



 

๓๗ 

 
 

 

 

 



 

๓๘ 

 
 

 

 



 

๓๙ 

 

 

ตัวอยาง สําเนาบัญชีธนาคาร แสดงรายการเคล่ือนไหว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัต ิ: 

๑) ใหถายสําเนาหนาท่ีมีรายการเคล่ือนไหวประจําเดือนท่ีรายงาน   

๒) ผูบริหาร ลงนามรับรองสําเนา 

๓) scan บันทึกเปนไฟล JPEG หรือ PDF เก็บไวใน Google Share Drive  

๔) แนบสงมาพรอมกับบันทึกขอความในระบบสารบรรณ 

 

 

 

 



 

๔๐ 

- - - รวม

จัวหวัด .................. ๐ ๐ ๐

จัวหวัด .................. ๐ ๐ ๐

จัวหวัด .................. ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

รายงานผลการเบิก จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ประจําปงบประมาณ ๒๕xx ประจําเดือน xxxxxxx

วิทยาเขต/ วิทยาลัย/ หนวยวิทยบริการ ....................................... มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จังหวัด

ยอด

จัดสรร 

(รูป)

xxxxxxx (โอนวันที่ .........)

พ.ย.
ตกคาง (รูป)

ขาดงวดนี้ โอนทั้งหมด

เจาหนาที่โครงการฯ รองอธิการบดีวิทยาเขต/ ผอ.วส. หรือ นวบ.

จํานวนเงิน

 (บาท)

ผูจัดทํา รับรองตามนี้

(........................................................................) (.................................................................)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัต ิ: 

๑) บันทึกขอมูลในไฟล Excel ท่ีเตรียมให ใน Google Share Drive ของแตละศูนย   

๒) ในชอง (โอนวันท่ี....) ใหลงวันท่ี ใหตรงกับวันท่ีเบิก จายในหนาบัญชีธนาคาร  

๓) Print ลงนามรับรอง   

๔) แนบสงมาพรอมกับบันทึกขอความในระบบสารบรรณ 

 

 

 



 

๔๑ 

- - - รวม

ปตตานี ๖๐ ๕๙ ๐ ๑ ๕๙ ๒๓๖,๐๐๐

ยะลา ๔๓ ๔๒ ๐ ๑ ๔๒ ๑๖๘,๐๐๐

นราธิวาส ๔๘ ๔๘ ๐ ๐ ๔๘ ๑๙๒,๐๐๐

รวม ๑๕๑ ๑๔๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๔๙ ๕๙๖,๐๐๐

รับรองตามนี้ผูจัดทํา

รายงานผลการเบิก - จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจําเดือน พฤศจิกายน

วิทยาลัยสงฆปตตานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จังหวัด

ยอด

จัดสรร 

(รูป)

พฤศจิกายน (โอนวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓)

พ.ย.
ตกคาง (รูป)

ขาดงวดนี้ โอนทั้งหมด
จํานวนเงิน 

(บาท)

(นายกฤตพจน คงสีพุทธ)

นักวิชาการศึกษา

เจาหนาที่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วส.ปตตานี

(พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม, ผศ.)

ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆปตตานี

ผอ.ศอก.โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วส.ปตตานี

ตัวอยางการเขียน : รายงานผลการเบิก – จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรมประจําเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๒
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏบิัต ิ: ดูขัน้ตอน วิธีการใน ภาคผนวก ๒ คูมือการใชงาน Microsoft Access จัดการฐานขอมูลพระสอนศีลธรรมและเบิก จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม 

 



 

๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๑ รายงานประจําเดือน 

๔.๑.๒ รายงานรายรับ – รายจาย     

ลําดับ รายการเอกสารที่ตองสง ชองทางเอกสาร 

๑ บันทึกขอความนําสง ระบบสารบรรณ 

๒ สรุปรายงานรายรับ – รายจาย  ระบบสารบรรณ 

๓ รายงานรายรับ – รายจาย ระบบสารบรรณ 

๔ ทะเบียนเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด ระบบสารบรรณ 

๕ สําเนาบัญชีธนาคาร แสดงรายการเคล่ือนไหว  ระบบสารบรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๔ 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

๔๕ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

๔๖ 

 

 



 

๔๗
 

 

 



 

๔๘
 

 



 

๔๙ 

 

 

เพ่ือใหการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปมีมาตรฐาน และสะดวกตอการประเมินผล

การปฏิบัติงานในภาพรวมของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สํานักงานพระสอนศีลธรรม 

จึงไดจัดทําเอกสารพรอมตัวอยางการรายงานเพื่อใหผูรับผิดชอบไดนําเปนแบบในการปฏิบัติงาน  

การรายงานประจําป มี ๓ สวนท่ีตองจัดทําและนําสงภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกป 

ประกอบดวย  

๔.๒.๑ สรุปผลการเบิก - จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม  

เปนรายงานท่ีมีขอมูลนําเสนอ แสดงรอยละความสําเร็จของการเบิก - จายคาตอบแทน

พระสอนศีลธรรมประจําป (มีรายละเอียดของแตละเดือนประกอบดวย) และแสดงรอยละของ

จํานวนพระสอนศีลธรรมท่ีปฏิบัติงานตอจํานวนพระสอนศีลธรรมตามเปาหมาย   

โดยมีเอกสารท่ีตองจัดทํา และนําสงประกอบดวย 

๑) บันทึกขอความนําสง 

๒) ไฟลขอมูลแสดงจํานวน/รายชื่อพระสอนศีลธรรม 

๔.๒.๒ สรุปผลการใชจายงบประมาณประจําป 

เปนรายงานท่ีสรุปผลการเบิก - จายงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป

ของโครงการฯ   

โดยมีเอกสารท่ีตองจัดทํา และนําสงประกอบดวย 

๑) บันทึกขอความนําสง 

๒) สรุปผลการใชจายงบประมาณประจําป 

๔.๒.๓ รายงานทางการเงิน (งบการเงิน) 

เปนรายงานทางการเงินและบัญชี เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส

เงินสดของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจําปงบประมาณ   

โดยมีเอกสารท่ีตองจัดทํา และนําสงประกอบดวย 

๑) บันทึกขอความนําสง 

๒) รายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานระบบบัญชี มจร 

 

 

๔.๒  การรายงานประจําป 

 



 

๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๒ รายงานประจําป 

๔.๒.๑ รายงานการเบิก - จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม 

ลําดับ รายการเอกสารที่ตองสง ชองทางเอกสาร 

๑ บันทึกขอความนําสง ระบบสารบรรณ 

๒ ไฟลขอมูลแสดงจํานวน/รายชื่อพระสอนศีลธรรม  ระบบสารบรรณ 

Google Drive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๑ 

 

 

 

 

 



 

๕๒ 

 

 

 

 

 

 



 

๕๓ 

 

สวนงาน วข / วส / นวบ ……………………………………………...

เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร......................... บาท

ที่ เดือน
จํานวนพระที่โอน

(รูป)

จํานวนเงินที่โอน

(บาท)

จํานวนพระที่ไมโอน

(รูป)
หมายเหตุ

1 พฤศจิกายน 0

2 ธันวาคม 0

3 มกราคม 0

4 กุมภาพันธ 0

5 มีนาคม 0

6 พฤษภาคม 0

7 มิถุนายน 0

8 กรกฎาคม 0

9 สิงหาคม 0

10 กันยายน 0

0

คําชี้แจง กรณีเงินคาตอบแทนที่คงเหลือ

1. เงินยังคงอยูในบัญชี ......................... บาท

2. นําไปใชจายแลว .......................... บาท

ผูจัดทํา รับรองตามนี้

(........................................) (........................................)
จนท.โครงการฯ รองฯ วข. / ผอ.วส. หรือ นวบ.

สรุปผลการเบิก จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม

............../.............../.............. ............../.............../..............

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรอบอัตราพระสอนศีลธรรม ..................................... รูป

รวมคาตอบแทนที่คงเหลือ

รวม

 



 

๕๔ 

 

 

 

สวนงาน วิทยาลัยสงฆปตตานี

เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๖,๐๔๐ ,๐๐๐ บาท

ที่ เดือน
จํานวนพระที่โอน

(รูป)

จํานวนเงินที่โอน

(บาท)

จํานวนพระที่ไมโอน

(รูป)
หมายเหตุ

1 พฤศจิกายน 150 600,000 1

2 ธันวาคม 149 596,000 2

3 มกราคม 149 596,000 2

4 กุมภาพันธ 151 604,000 0

5 มีนาคม 150 600,000 1

6 พฤษภาคม 147 588,000 4

7 มิถุนายน 148 592,000 3

8 กรกฎาคม 145 580,000 6

9 สิงหาคม 149 596,000 2

10 กันยายน 151 604,000 0

5,956,000

84,000

คําชี้แจง กรณีเงินคาตอบแทนที่คงเหลือ

1. เงินยังคงอยูในบัญชี 84,000 บาท

2. นําไปใชจายแลว 0 บาท

ผูจัดทํา รับรองตามนี้

(นายกฤตพจน  คงสีพุทธ) (พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺโม, ผศ.)

15 ตุลาคม 2564 15 ตุลาคม 2564

นักวิชาการศึกษา ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆปตตานี

รวมคาตอบแทนที่คงเหลือ

สรุปผลการเบิก จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรอบอัตราพระสอนศีลธรรม ๑๕๑ รูป

รวม

 



 

๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๒ รายงานประจําป 

๔.๒.๒ สรุปผลการใชจายงบประมาณประจําป 

ลําดับ รายการเอกสารที่ตองสง ชองทางเอกสาร 

๑ บันทึกขอความนําสง ระบบสารบรรณ 

๒ สรุปผลการใชจายงบประมาณประจําป  ระบบสารบรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๘ 

 

 



 

๕๙ 

 

 



 

๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๒ รายงานประจําป 

๔.๒.๓ รายงานทางการเงิน (งบการเงิน) 

ลําดับ รายการเอกสารที่ตองสง ชองทางเอกสาร 

๑ บันทึกขอความนําสง ระบบสารบรรณ 

๒ รายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานระบบบัญชี มจร  ระบบ MIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖๑ 

การจัดทํารายงานทางการเงิน 

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการเงินและทรัพยสิน 

พ.ศ.๒๕๕๖ หมวด ๖ การบัญชี   

          ขอ ๓๐ การบันทึกบัญชี ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และตาม

รายละเอียดของวิธีการตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

          ขอ ๓๑ ใหสวนงานการเงินสวนกลาง หรือสวนงานการเงินของวิทยาเขตหรือวิทยาลัย

เปนผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานการเงิน ดังนี้ 

(๑) จัดทํางบการเงินเพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการ

เปล่ียนแปลงทุนสะสมและเงินคงเหลือประจําเดือนของมหาวิทยาลัย เสนอตออธิการบดีภายใน

วันท่ีสิบหาของเดือนถัดไป 

(๒) เมื่อส้ินสุดปงบประมาณ ใหจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชีทําการ สง

ผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เปนภารกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย รับผิดชอบโดยสํานักงานพระสอนศีลธรรม รวมกับ ศูนยอํานวยการโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค ในวิทยาเขต วิทยาลัย และหนวยวิทยบริการ จึงตองจัดทํา

รายงานทางการเงิน เพ่ือใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กําหนดสงรายงานงบการเงิน

ภายในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม หลังจากส้ินปงบประมาณ ประกอบดวย  

๑. งบแสดงฐานะการเงิน 

๒. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

๔. กระดาษทําการ  

๕. เอกสารประกอบรายงานงบการเงิน  

ท้ังนี้ การจัดทํารายงานงบการเงินใหทําในระบบงบประมาณ (MIS) ท้ังระบบจนถึงการ

ออกรายงานงบการเงินประจําเดือนและประจําป  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยนําขอมูลในระบบ (MIS) ประกอบการจัดทํารายงานงบการเงินเพื่อสงตรวจสอบตอไป   

 



 

๔๐ 

 



 

๖๒ 

ภาคผนวก ๑ ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ 

 และมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 

 

 

 



 

๖๓ 

 

 

 

 

 



 

๖๔ 

ภาคผนวก ๒ คูมือการใชงาน Microsoft Access  

จัดการฐานขอมูลพระสอนศีลธรรมและเบิก จายคาตอบแทนพระสอนศีลธรรม 

 

ดาวนโหลด 

https://www.krupra.net/v3/files/download/59859b93661a5
9fe1d58138580b2a2c9.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


